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BAB III
KONSEP KENABIAN DAN WAHYU
MENURUT MUHAMMAD ABDUH

A. Konsep Kenabian

1. Kenabian dan Landasannya

Pembicaraan tentang kenabian merupakan salah satu fakto yang penting

dalam pembahasan beliau dalam Risalah Tauhit, sebab ia banyak mengemukakan

pemikirannya masalah hal kenabian dan rasul. Tidak bisa di pungkiri bahwa

persoalan kenabian juga merambah di berbagai kalangan, khususnya oleh

Muhammad Abduh sendiri.

Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi manusia jalan yang umum

kegunaanya, seperti pancaindra dan akal, dengan itu mereka mancari ilmu. Selain

itu Allah juga memberikan ilmu secara khusus kepada orang-orang pilhan-Nya,

memasukkan ke dalam hati mereka dan melimpahkan ke dalam roh mereka tanpa

usaha yang susah payah dari mereka sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai

kekuatan untuk menyampaikan faedah ilmunya kepada orang lain. Kemudian

Allah mewahyukan kepada para nabi-Nya apa-apa yang dikehendaki-Nya berupa

ilmu. Ia berkata-kata dengan manusia pilihannya dibalik hijab1.

1 Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, terj. H. Firdaus A. N, PT Bulan Bintang,
Jakarta, cet. II, 1965, hal. 64
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Allah juga menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa, ciptaan Allah yang

memberikan hikmat kepada segala sesuatu dan mnciptakan mahluk-Nya dengan

sebaik-baiknya. Yakni Allah berfirman :






Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka,
kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka
bicarakan" (Q.S An-Naml : 28)2.






Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang
memulai penciptaan manusia dari tanah (Q.S As Sajdah : 7)3.

Dari penjelasan ayat ini dapat kita garis bawahi bahwa Allah senatiasa

memberikan hikmat kepada setiap ciptaan-Nya. Di dalamnya terletak dasar

kejadian langit dan bumi, dan apa-apa yang terkandung pada keduanya.

Terkandung juga hikmat bagi kemaslahatan makhluk yang ada, seperti hewan dan

tumbuh-tumbuhan4.

Banyak sekali orang yang tidak tahu akan hikmat yang ada, sebab

mereka telah dibutakan oleh pikiran mereka sendiri. Memang sedikit sekali orang

yang bisa memahami hal diatas, sebab hanya mereka yang istimewa yang bisa

mengetahuinya. Andai saja manusia mengetahuinya melalui petunjuk para Nabi

2 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemahan, PT Indah Kiat Pulp & Paper
Tbk, Bogor, 2007, hal. 379

3 Ibid., hal. 415
4 Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, op. cit., hal. 73
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dengan pasti mereka akan menjadi pengikut Nabi5. Tetapi tidak demikian mereka

mengetahui kebenaran melaui akal mereka yang pada suatu saat akal itu tidak

sanggup untuk berbuat lebih.

Maksud kerasulan secara umum menurut Muhammad Abduh ialah

pengangkatan para Rasul untuk menjalankan misinya menyampaikan suatu

kepercayaan dan hukum-hukum Allah yang menciptakan umat manusia ini,

bahwa Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatunya bagi mahkluk di alam

semesta6.

Adapun landasan ayat al-Qur’an yang dipakai sebagai berikut :




 ......
Yang artinya : Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap

umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah
Thaghut7 itu", (Q.S An-Nahl : 368).





Yang artinya : Dan sungguh, Kami telah utus beberapa orang Rasul sebelum

kamu (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan
kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami
ceritakan kepadamu. (Q.S Al-Mu’min : 789).






5 Ibid., hal. 94
6Ibid., hal. 100
7Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.
8 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemahan, PT Indah Kiat Pulp & Paper

Tbk, Bogor, 2007, hal. 271
9 Ibid., hal. 476
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Yang artinya : Sungguh Kami mengutus engkau dengan membawa

kebenaran10sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada
padanya seorang pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun
ummat melainkan disana telah datang seorang pemberi
peringatan. Dan jika mereka mendustakan kamu, Maka sungguh,
orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-
rasulnya); kepada mereka (rasul-rasulnya) telah datang dengan
membawa keterangan  yang nyata(mukjizat), zubur11, dan kitab
yang memberi penjelasan yang sempurna12. (Q.S Fatir : 24-2513)

Oleh karena itu, maka tiap-tiap orang yang beriman wajib meyakinkan

bahwa Allah telah mengutus beberapa orang Rasul dari golongan manusia itu

sendiri untuk menyampaikan pelajaran kepada umatnya dan apa saja yang

diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya, serta menjelaskan

hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-

sifat yang dituntut mereka itu mengerjakannya, begitu sebaliknya dengan larangan

untuk melakukannya. Kita juga wajib membenarkan para Rasul itu, bahwa mereka

menjalankan misinya berdasarkan perintah Allah14.

Setiap agama langit itu tentu mendasarkan ajaran-ajarannya pada

wahyu. Seseorang nabi tidak lain adalah seorang manusia biasa yang diberi

10 Yang dimaksud dengan kebenaran di sini ialah agama tauhid dan hukum-
hukumnya.

11 Zabur ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi
sebelum Nabi Muhammad s.a.w. yang isinya mengandung hikmah-hikmah. Yakni: Kitab-Kitab
yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berisi hukum syari'at seperti Taurat, Injil dan Zabur.

12 Maksudnya: Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya dengan
memberi kesanggupan untuk mendengarkan dan menerima keterangan-keterangan.

13 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemahan, op. cit., hal. 437
14 Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, op. cit., hal. 100
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kekuatan untuk dapat berhubungan dengan Tuhan dan menyatakan kehendak-

Nya. Agama Islam seperti halnya agama Semit, mengambil ajaran-ajarannya dari

langit, dan sumber-sumbernya yang utama adalah al-Qur’an sebagai wahyu yang

langsung, dan as-Sunnah sebagai wahyu yang tidak langsung. Barang siapa yang

mengingkari wahyu maka ia menolak Islam secara keseluruhannya.

Di antara para Rasul Allah ada yang diturunkan kitab suci, yakni yang

menjadi pegangan bagi para Rasul dan mengandung perintah, pengajaran berisi

norma-norma dan hukum. Allah telah menjadikan mukjizat sebagai bukti atas

kebenaran para rasul dan mereka diberi tugas kenabian oleh Allah, maka dari itu

wajiblah kita membenarkan kerasulan mereka15.

2. Muhammad Abduh dan Kenabian

Muhammad Abduh mengatakan bahwa manusia wajib mempercayai

bahwa para Rasul itu diberi tugas kenabian atas ketinggian fitrah Rasul Allah,

sehat akal, benar dalam segala perkataannya, amanah dalam menyampaikan apa

yang diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk menyampaikannya, terpelihara

dari perangai manusia yang jelek, dan roh mereka mempunyai nilai yang lebih

tinggi di sisi Tuhan yang tidak mungkin roh manusia biasa dapat

menandinginya16.

Muhammad Abduh lebih menjelaskan pengertian dan fungsi Nabi dan

Rasul ke arah kebutuhan manusia. Sebab keistimewaan yang Allah berikan

15 Ibid.
16Ibid.



32

kepada mereka tidak bisa terbantahkan. Dari hikmah kebijaksanaan Yang Maha

Mencipta lagi Bijaksana, yang menenegakkan urusan manusia  menurut kaidah

pimpinan dan pengajaran berkata-kata supaya dapat mengerti satu sama lain, yang

mengajarkan menulis agak manusia dapat berkorespondensi dengan yang lain.

Maka dari Situ Allah menjadikan di antara martabat-martabat umat manusia

sebagai manusia pilihan-Nya17.

Selain itu, Allah juga menurunkan kepada setiap manusia pilihan-Nya

suatu mukjizat. Tentang mukjizat bukanlah suatu barang yang mustahil menurut

akal. Karena tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan mustahil terhadap suatu

yang luar biasa wujudnya. Selain itu, tidaklah mustahil Allah menciptakan suatu

yang luar biasa dan Ia juga mengadakan hukum alam yang khusus dengan suatu

yang menyalahi kebiasaan18. Mukjizat itu mestilah muncul secara bersamaan

dengan keangkatan menjadi Nabi. Ia bisa terwujud dengan seketika sebagai dalil

yang meyakinkan bagi benarnya pengakuan seseorang atas kenabian itu.

Pemberian mukjizat itu kepada para Nabi-Nabi, berarti penguatan bagi kebenaran

misinya19.

Mereka para Nabi selain mendapat mukjizat, mereka juga mendapat

keistimewaan dengan wahyu yang diterimanya, dan terbukanya tabir rahasia-

rahasia ilmu bagi mereka. Dan mereka bersih dari cacat dan segala cela yang

dapat menjadikan penolakan bagi yang ingkar untuk mengingkari pengakuan

17Ibid., hal. 109
18 Ibid., hal. 101
19 Ibid., hal. 102
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mereka sebagai Rasul. Mereka tidak berdusta, dan juga tidak lalai dalam

menyampaikan akidah-akidah yangdiwajibkan bagi mereka untuk

menyampaikannya20.

Al-Afghani (1838-1897 M) salah seorang yang berpengaruh terhadap

pemikiran Muhammad Abduh juga memberikan komentarnya tentang kenabian,

ia mengumpamakan masyarakat dengan badan, yang anggota-anggotanya saling

berhubungan dan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kalau badan tidak bisa hidup

tanpa roh, demikian pula masyarakat. Roh masyarakat ialah kenabian, nabi dalam

masyarakat  sama dengan kedudukan roh bagi badan. Ia juga menghubungkan

kenabian dengan hikmah (filsafat), dan letak perbedaannya ialah bahwa kenabian

anugerah dari Tuhan yang tidak bisa dicari, tetapi di khususkan oleh Tuhan untuk

hamba-hamba yang disukai-Nya, karena Tuhan lebih mengetahui tempat Dia

meletakkan risalat-Nya, sedangkan filsafat bisa diperoleh dengan renungan dan

pemikiran. Selain itu, nabi adalah terjaga dari kekeliruan, sedang filusuf bisa

salah.

Kurang lebih sepertiga bukunya yang terkenal, yaitu Risalah at-Tauhid,

dipakai untuk menguraikan tentang kerasulan pada umumnya dan kebutuhan

manusia akan rasul-rasul, kemungkinan terjadinya wahyu, tugas rasul-rasul, dan

kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Syeikh Muhammad Abduh berkata sebagai berikut:

20 Ibid., hal 103
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“ Jika dasar-dasar pikiran tersebut diatas diakui dan tidak
ada jalan lain kecuali harus mengakui maka termasuk lemah pikiran
dan menolak kesimpulan-kesimpulan yang tidak bisa dihindari dari
dasar-dasar pikiran tersebut, apabila tidak mau mengakui diantara
jiwa manusia ada yang mempunyai jauhar yang bersih karena
fitrahnya, yang karena jiwa tersebut dapat siap untuk berhubungan
dengan alam atas, karena limpahan (anugerah) Tuhan semata-mata,
dan berkahir dari sifat kemanusiaan untuk mencapai puncak yang
tertinggi, dan menyaksikan sendiri urusan-urusan Allah yang tidak
bisa dicapai oleh orang lain dengan pemikiran atau dengan
mencari-cari dalil dan argumen, kemudian menerima dari Tuhan
apa yang lebih jelas dari apa yang diterima oleh salah seorang kita
dari gurunya21”.

B. Pengertian Wahyu dan Fungsinya

1. Wahyu

Muhammad Abduh mendefinisikan wahyu sebagai pengetahuan yang

didapati oleh seseorang dari dalam dirinya dengan di sertai keyakinan bahwa

pengetahuan itu datang dari Allah, samaada melalui perantara ataupun tidak22.

Wahyu merupakan kata masdar yang berarti berita, baik berita itu

disampaikan secara tertulis atau lisan, pendeknya segala berita yang anda

sampaikan kepada orang lain supaya orang itu mengetahuinya. Dan dibiasakan

kepada segala berita yang disampaikan dari Allah kepada para nabi23.

Definisi wahyu menurut istilah syara’ wahyu adalah pemberitahuan

Allah kepada Nabi di antara nabi-nabi-Nya tentang hukum syara’ dan yang seperti

itu. Dan menurut Abduh, wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang pada

dirinya sendiri dengan keyakinan penuh, bahwa pengetahuan itu datang dari Allah

21Muhammad Abduh, Risala al-Tauhid (Risalah Tauhid), op. cit., hal. 112
22 Ibid., hal. 89
23Ibid.
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baik dengan sesuatu perantaraan ataupun tidak. Bedanya dengan ilham ialah,

bahwa ilham itu adalah perasaan yang meyakinkan hati, dan yang mendorongnya

untuk mengikuti tanpa diketahui darimana datangnya24.

Ayat al-Qur’an yang menjelaskan cara terjadinya komunikasi antara

Tuhan dengan nabi-nabi di antaranya :







Yang artinya : Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah

berkata-kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau

dibelakang tabir25 atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat)

lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia

kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.(Q.S

Al-Syuraa : 51).

2. Fungsi Wahyu

Adapun untuk memahamkan kemungkinan terjadinya wahyu itu, dan

terbukanya rahasia gaib bagi orang-orang yang telah diistimewakan oleh Tuhan

apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia umum, dan ini sangat mudah

dipahami oleh akal, maka Abduh tidak memandang kesulitan dalam hal

menjelaskan ini, kecuali bagi orang yang tidak mengerti26.

Memang terdapat di setiap bangsa dan semua zaman, banyak orang

dilemparkan karena kekurangan ilmu pengetahuan dan kelalaiannya sendiri keluar

24 Ibid.
25 Di belakang tabir artinya ialah seorang dapat mendengar kalam Ilahi akan tetapi Dia

tidak dapat melihat-Nya seperti yang terjadi kepada Nabi Musa a.s.
26 Ibid.
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pantai keyakinan, sehingg ia jatuh ke dalam lembah keraguan tantang apa yang

tidak dapat disaksikan oleh pancainderanya. Bahkan ragu terhadap perkara yang

dapat disaksikan oleh pancaindera itu sendiri. Akan tetapi dengan kejatuhan

mereka, seolah-olah mereka menjadi turun ke dasar bawah yang lebih rendah dari

martabat hewan. Karena mereka telah melupakan akalnya, kekuatan akal itu,

rahasianya dan kemampuannya, dan mereka mersakan hal yang demikian itu

sebagai suatu kelezatan untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan perintah dan

larangan, dan tidak enggan melakukan apa-apa yang sepantasnya dilarang27.

Maka apabila datang kepada mereka yang membicarakan tentang

masalah kenabian dan soal-soal Agama, serta rohani mereka menaruh minat yang

besar terhadap itu, mareka berdaya upaya mengalihkan pandangan mereka ke arah

yang lain dan menutup pendengaran mereka agar tidak terpengaruh kepada dalil-

dalil yang di anggap mereka baru, yang nantinya akan merasuki keyakinan

mereka tentang kepercayaan yang didiringi oleh syariat agama28.

Menurut Abduh perintah dan larangan Tuhan erat hubungannya dengan

sifat dasar (nature) perbuatan yang bersangkutan; dengan perkataan lain upah dan

hukuman bergantung pada sifat yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Kaum

Asy’ariyah, kata Muhammad Abduh tidak mempunyai pendapat yang demikian.

Baik dan buruknya itu semua tidak bergantung pada perintah dan larangan Tuhan.

Bagi mereka baik ataupun buruknya sesuatu perbuatan diketahui dari perintah

27Ibid., hal. 90
28 Ibid.
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ataupun larangan yang diturunkan Tuhan tentang perbuatan itu29. Posisi akal

terhadap wahyu merupakan pembantu dalam memahami wahyu, sebab akal

kebutuhan sedang wahyu adalah merupakan sendi-sendinya yang kukuh, dan tidak

butuh sandaran yang absolut30.

C. Hubungan Akal dan Wahyu

Dalam hubungannya dapat di jelaskan, teologi sebagai ilmu yang

membahas soal ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan,

memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan tentang keduanya.

Akal sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia itu sendiri, berusaha

keras untuk sampai kepada Tuhan, dan wahyu sebagai penghabaran dari alam

metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan

dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan31.

Akal berasal dari kata Arab al-aql yang dalam bentuk kata benda tidak

terdapat dalam al-Qur’an. Al-Qur’an hanya membawa bentuk kata kerjanya

‘aqalu dalam 1 ayat, ta’qilun 24 ayat, na’qil 1 ayat, ya’qiluha 1 ayat, dan ya’qilun

22 ayat. Kata-kata itu dalam arti paham dan mengerti. Sebagai contoh pada surat

al-Baqarah : 75






29 Harun Nasution, Teologi Islam, op. cit., hal. 90
30 Muhammad Abduh, Risala al-Tauhid (Risalah Tauhid), op. cit., hal. 22
31 Harun Nasution, Teologi Islam, op. cit., hal. 81
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Yang artinya : Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya
kepadamu, Padahal segolongan dari mereka mendengar firman
Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya,
sedang mereka mengetahui? (Q.S al-Baqarah : 7532)

Akal dalam pengertian Islam tidaklah otak, tetapi adalah daya berpikir

yang terdapat didalam jiwa manusia, daya yang sebagaimana digambarkan dalam

al-Qur’an, memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya.

Akal dalam pengertian inilah yang di hubungkan Islam dengan wahyu yang

membawa pengetahuan dari luar diri manusia yaitu Tuhan33.

Menurut Muhammad Abduh, darajat akal manusia berlebih berkurang

satu dengan yang lain, dan bahwa yang paling rendah tidak bisa mencapai apa

yang didapat oleh akal yang tinggi kecerdasannya kecuali dengan cara sederhana

dan ringkas, dan bukan karena berlebih dan kurang fitrah kejadian mereka itu

yang tidak masuk dalam bidang ikhtiar manusia dan usahanya. Tidakheran bahwa

martabat akal manusia berlomba-lomba ke arah kemajuan tanpa henti-hentinya.

Di antara orang yang mempunyai kemauan yang kuat dan berjiwa besar

memandang benda yang jauh lagi kecil bisa menjadi seakan-akan dekat didepan

mata, maka manusia menuju kesana dan lantas mendapatkannya, sedang yang lain

masih mengingkarinya. Tidak lama kemudian, mereka menerima dan

menghormati pendapat itu, dan seakan-akan mereka menerimanya tanpa ada

pertentangan dan menjadi hal yang tidak bisa dibantahkan. jika ada yang

32 Yang dimaksud ialah nenek-moyang mereka yang menyimpan Taurat, lalu Taurat
itu dirobah-robah mereka; di antaranya sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w. yang tersebut dalam
Taurat itu.

33M. Amin Nurdin dan Afifi Abbas, Sejarah Pemikiran Islam, op. cit., hal. 224
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menentang pendepat demikian, maka mereka bersama-sama menyerang

sekelompok pembangkang itu secara bersama-sama. Tipe segolongan macam ini

masih terdapat di pada segolongan masyarakat sampai hari ini34. Oleh

Muhammad Abduh sendiri dengan akal manusia dapat mengetahu beberapa hal,

diantaranya :

a. Mengetahu Allah SWT dan sifat-sifat-Nya

b. Mengetahui adanya hidup di akhirat

c. Mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal

Allah SWT dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung

pada tidak mengenal Allah SWT da pada perbuatan jahat.

d. Mengetahui wajibnya manusia mengenal Allah SWT

e. Mengetahui wajibnya manusia berbuat baik dan wajibnya dia menjauhi

perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat

f. Membuat hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu.

Dengan demikian, wahyu menolong akal untuk mengetahui alam akhirat

dan keadaan hidup manusia di sana, untuk mengetahui sifat kesenangan dan

kesengsaraan dalam bentuk perhitungan yang akan dihadapinya, dan mengetahui

adanya malaikat dan sebagainya disana. Sungguhpun sukar bagi akal, tetapi akal

dapat menerima adanya hal-hal itu.

34 Muhammad Abduh, Risala al-Tauhid (Risalah Tauhid), op. cit., hal. 91
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Akal adalah daya kekuatan yang hanya dimiliki oleh manusia. Karena itu

pulalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, seperti benda-

benda padat, tumbuh-tumbuhan, dan binatang sekalipun. Akal merupakan pangkal

kehidupan manusia yang menjadi sendi kelangsungan hidupnya35.

Abduh membagi hukum tentang yang dapat dicapai oleh akal kepada tiga

bahagian, yakni mustahil, wajib, dan mungkin bagi zatnya. Adapun yang

dimaksud mustahil menurut istilah ialah sesuatu yang zatnya memang tidak

mungkin ada. Wajib ialah sesuatu zatnya memang sudah mesti ada. Sedang

mungkin ialah sesuatu yang tidak ada wujudnya, tetapi tidak pula dapat dikatakan

tidak ada zatnya, karena ia bisa wujud karena ada sesuatu sebab yang

menyebabkan adanya36.

Namun haruslah disadari bahwa kebenaran yang dicapai semata-mata

dari akal itu adalah nisbi, relatif. Sungguhpun akal dapat mencapainya, tetapi

tidak terjamin kebenarannya. Oleh karena itulah, orang-orang khawas

membutuhkan konfirmasi dalam bentuk wahyu yang membawa pengetahuan yang

menentramkan jiwa manusia.

D. Fungsi Rasul

Manusia sebenarnya membutuhkan para rasul-rasul Allah dalam

menjelasakan sisi kehidupan ini. Bahwa nilai kedudukan mereka  diantara bangsa-

35Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran, dan
Perkembangannya, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 309

36 Muhammad Abduh, Risala al-Tauhid (Risalah Tauhid), op. cit., hal. 23
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bangsa tidak ubahnya seperti pentingnya akal pada tiap-tiap orang. Dan bahwa

diutusnya mereka adalah suatu kebutuhan yang primair diantara banyak

kebutuhan akal mansuia yang telah ditetapkan oleh kemurahan Zat Yang Maha

Pencipta lagi Bijaknsana dalam memenuhi kebutuhan. Merupakan suatu nikmat

yang diberikan oleh Pencipta segalanya sebagai suatu ciri yang memebedakan

antara makhluk manusia dengan makhluk lainnya37.

Akal manusia yang mempu mencapai kepintaran, kecerdasan, mencapai

ilmu pengetahuan dan kemajuan akal dalam berpikir, semua itu bukan tugas para

rasul kecuali memberikan garis-garis besar yang umum saja dan menganjurkan

mereka berlaku adil dalam hal itu. Syarat yang ada ialah dengan tidak

menimbulkan keraguan dalam iktikad (kepercayaan) bahwa alam ini mempunyai

Tuhan Yang Maha Tunggal, Maha Berkuasa, Maha Mengetahui dan Maha

Bijaksana38. Makhluk semuanya adalah ciptaan dari kodrat-Nya yang pada

akhirnya kembali kesisi-Nya.

Para rasul membimbing akal untuk mengenali Allah dan mengenali sifat-

sifat ketuhanan yang wajib diketahui oleh manusia. Mereka juga memberikan

batasan-batasan tertentu dimana orang wajib berhenti dalam menggali

pengetahuan tentang Tuhan pada tempat yang menyulitkan posisi manusia guna

37 Ibid., hal. 97
38 Ibid.
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menentramkan hati kepada-Nya serta tidak menyia-nyiakan kekuatan akal yang

telah diberikan Allah kepada manusia39.

Para rasul menyampaikan kepada manusia agar senantiasa mendekatkan

diri kepada Allah, meratakan jalan manusia kepada Allah, dan bergantung kepada-

Nya dari perbuatan dan muamalah-Nya. Mereka juga mengingatkan manusia akan

kebesaran Tuhannya dengan menjalankan berbagai ibadah yang menguatkan

keyakinan  mereka.

Rasul-rasul itu menyatakan kepada manusia apa yang merupakan

pertengkaran pikiran dan keinginan-keinginan mereka, pertentangan dalam hal

kepentingan dan yang menjadi kesenangan-kesenangan mereka. Maka dalam

persengketaan itu para rasul memisahkannya dengan perintah (petunjuk) Allah

yang sakti. Mereka para rasul memperkuat ajaran-ajaran yang mereka sampaikan

dengan apa yang berguna untuk kepentingan umum serta tidak menhilangkan

manfaat yang didapat oleh perseorangan40.

Para Nabi mewajibkan manusia untuk melatih diri untuk menanamkan

nilai rasa cinta dan kasih di dalam hati mereka sampai rahasia cinta dan kasih

terbuka bagi mereka, sehingga jantung mereka bergetar bila merasakannya.

Semua ajaran itu disampaikan agar masing-masing orang memelihara hak orang

lain tanpa melupakan haknya pribadi, dan jangan sampai orang menuntut melebihi

39 Ibid., hal. 98
40 Ibid.
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dari batas haknya41. Dalam pengertian ini bahwa diisyaratkan manusia

sepantasnya saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, saling tolong

menolong, bantu membantu dan adanya hubungan salih cinta dan kasih.

Para rasul itu memberikan kepada manusia batas-batas larangan umum

yang diperintahkan oleh Allah sehingga memudahkan manusia itu

mengembalikan perbuatan mereka ke dalam batas-batas yang telah ditentukan

Allah secara umum, seperti : menghormati manusia dan menghormati kehormatan

diri seseorang dengan penjelasan apa yang diperbolehkan dan apa pula yang

diharamkan tentang urusan seks42.

Selain itu, para rasul juga mensyariatkan kepada manusia supaya

membentuk diri mereka sendiri dengan sifat-sifat utama seperti benar, amanah,

menyempurnakan janji, menghormati suatu perjanjian yang telah ditandatangani

bersama, bersifat santun kepada kaum lemah, berani tampil untuk beriakan nasihat

kepada orang yang berkuasa, dan mengakui hak tiap-tiap makhluk tanpa kecuali

(tanpa diskriminasi43).

Rasul-rasul itu membawa manusia untuk memalingkan hawa nafsu

mereka dari mengecap kelezatan dunia yang fana kepada mencapai idea (cita-cita)

yang tinggi. Dalam ajakan ini mereka memakai sistem yang mengandung daya

penarik (targieb) dan ancaman (tarhieb), yakni berita yang mengandung sanksi

41 Ibid.
42 Ibid., hal. 99
43 Ibid.
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dan berita gembira sesuai menurut garis apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan

kepada mereka44.

Rasul-rasul itu menjelaskan semuanya kepada manusia apa-apa yang

dapat menempatkan mereka ke dalam keridhaan Ilahi, dan apa-apa yang membuat

Tuhan murka kepada mereka. Kemudian penerangan mereka itu mencakup luas

dan meliputi berita kehidupan akhirat dan apa-apa yang disediakan Tuhan

padanya berupa pahala dan pembalasan yang baik bagi siapa yang tetap berdiri

menurut batas-batas-Nya serta setia menunaikan perintah-perintah-Nya dan

menjauhkan diri dari terjun dari apa-apa yang dilarang-Nya45.

Rasul-rasul itu mengajarkan kepada manusia tentang berita-berita ghaib

menurut apa yang diizinkan Tuhan pada hamba-Nya untuk mengetahui yang

sekiranya hal itu termasuk hal yang sulit bagi akal manusia untuk mengetahui

hakikatnya, tetapi tidak suka untuk mengakui adanya berita ghaib itu46.

44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.


